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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian “Pengaruh Penggunaan Smartphone terhadap Pola 

Komunikasi Antarpribadi Orangtua-Anak dan Interaksi dengan Teman Sebaya 

(survei terhadap murid SMA Global Jaya School kelas XI tahun ajaran 

2014/2015) ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan 

smartphone terhadap pola komunikasi antarpribadi orang tua-anak dan interaksi 

dengan teman sebaya di kalangan murid SMA Global Jaya School kelas XI tahun 

ajaran 2014/2015. 

Berdasarkan uji signifikansi penelitian dengan data yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada siswa siswi SMA Global Jaya School dan dengan 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS 22, maka ditemukan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap pola komunikasi 

antarpribadi orangtua-anak di kalangan murid SMA Global Jaya School 

tahun ajaran 2014/2015. 

2. Penggunaan smartphone berpengaruh 4,9% terhadap variabel pola 

komunikasi antarpribadi orangtua-anak, sedangkan sisanya 95,1% 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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3. Ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap interaksi dengan teman 

sebaya di kalangan murid SMA Global Jaya School tahun ajaran 

2014/2015. 

4. Penggunaan smartphone berpengaruh 4,4% terhadap variabel interaksi 

dengan teman sebaya, sedangkan sisanya 95,6% ditentukan oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Melalui penelitian ini, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, 

maka terdapat hubungan antara penggunaan smartphone dan interaksi dengan 

teman sebaya. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari terdapat kekurangan dari segi 

penulisan maupun kekayaan data, sehingga diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat menelaah topik keilmuan komunikasi khususnya komunikasi 

interpersonal, interaksi, dan penggunaan smartphone dengan pendekatan kualitatif 

agar lebih mendalam.   

Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti faktor-faktor lainnya yang dapat 

memengaruhi pola komunikasi antarpribadi orangtua-anak dan interaksi dengan 

teman sebaya. Faktor-faktor lain seperti efektivitas komunikasi, intensitas 

komunikasi, prestasi belajar, dan penyesuaian sosial. 
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5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan survei yang dilakukan, penggunaan smartphone dapat 

mempengaruhi pola komunikasi antarpribadi orangtua-anak dan interaksi dengan 

teman sebaya. Hal ini dapat dilihat dengan mayoritas frekuensi responden yang 

menyatakan setuju bahwa mereka sering menggunakan smartphone saat 

berkumpul dengan teman sebaya dan keluarga. 

Maka, di zaman modern yang serba canggih ini, ada baiknya bila orangtua 

melakukan pengawasan dan pembatasan waktu terhadap penggunaan smartphone 

oleh pelajar. Ada baiknya jika pihak sekolah juga dapat mengontrol penggunaan 

smartphone oleh pelajar, salah satunya dengan tidak mengizinkan murid 

menggunakan smartphone saat jam pelajaran berlangsung. Semoga dengan 

kemunculan smartphone ini dapat dijadikan sebagai alat penunjang kehidupan 

secara maksimal sehingga selain bisa memuaskan penggunanya, juga bermanfaat 

positif, salah satunya adalah membantu mempererat komunikasi dengan orang-

orang terdekat, seperti orangtua dan teman sebaya. 
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